Gazdasági ismeretek


Írásbeli vizsgarész:

A tanuló feladatlapot kap, ami a félév témáinak tananyagát öleli fel. 60 perc áll
rendelkezésére a feladatok megoldására.
Az írásbeli munka értékelési szempontja:
A feladatlap tartalmazza az egyes feladatok megoldásáért elérhető maximális
pontot.


A szóbeli vizsgarész:

Az első és a második félév anyaga szerinti (évi szinten 11 tételből) húz a
tanuló. A tételhez forráselemzés is tartozik. A 30 perc felkészülési idő után az
irányított kérdések segítségével elkészített vázlatára támaszkodva, maximum 15 perc
alatt szabadon előadja a tételét.
A szóbeli felelet értékelési szempontjai:
1. Szaknyelv alkalmazása
2. Az ismeretanyag differenciálása
3. Probléma - központú gondolkodás
4. A gyakorlat modellezése
5. Az ismeretek komplex kezelése
6. Források használata, kezelése


Az összesített értékelés:

Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész alapján készül el az iskola Pedagógiai programjának
megfelelő százalékos számítás alapján. A végső értékelésben az írásbeli vizsgán, elért
eredmény 60%-ban, a szóbeli vizsga teljesítménye 40 %-ban számítható be.
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1. A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei


Ismertesse a közgazdaságtan fogalmát, elhelyezését a tudományok rendszerében;



Mutassa be a közgazdaságtan tudomány részeit!



Adja meg a mikroökonómia, makroökonómia fogalmát!



Értelmezze a közgazdaságtan alapproblémáját!



Ismertesse a közgazdaságtan alapvető kérdéseit!

2. A közgazdaságtan szereplői, erőforrásai, vizsgálódási módszerei


Jellemezze a főbb gazdasági szereplőket!



Mutassa be a termeléshez szükséges erőforrásokat, csoportosításukat!



Ismertesse a gazdasági körforgást, a termelési körfolyamatot a piacok
bekapcsolásával!



Értelmezze a gazdasági szereplők piaci tevékenységét, az egyes piacokon betöltött
szerepüket!



Mutassa be a közgazdaságtan vizsgálódási módszerét egy konkrét példán
keresztül!

3. A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése, a piacgazdaság jellemzői


Határozza meg a piac fogalmát, típusait, a piaci szereplőket!



Adja meg a piaci kereslet, piaci kínálat, keresett, kínált mennyiség definícióját!



Ábrázolja a keresleti-kínálati függvényt!



Értelmezze a Marshall-kereszt segítségével a piaci egyensúly, a túlkereslet és a
túlkínálat feltételeit!



Mutassa be a piaci önszabályozást, a „láthatatlan kéz” működését!

4. A pénz kialakulása és funkciói


Mutassa be a különböző pénztörténeti korszakokat a munkamegosztás és a
csereformák fejlődésén keresztül!



Jellemezze a pénz funkcióit aszerint, hogy a különböző pénzformák hogyan
töltötték be a pénz szerepkörét!



Határozza meg a pénz szerepét a gazdálkodásban!



Ismertesse a váltó fogalmát!



Mutassa be a váltó szerepét a bankjegy kialakulásában!

5. A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője, döntési mechanizmusai, illetve a
fogyasztói magatartás elemzése


Mutassa be a fogyasztót, mint a gazdaság egyik kulcsszereplőjét!



Ismertesse a fogyasztó döntési mechanizmusát!



Értelmezze a szűkösség problémáját a háztartások esetében!



Mutassa be a háztartások költségvetésének bevételi forrásait és a kiadási tételek
csoportjait!



Magyarázza meg a fogyasztói racionalitás lényegét!



Ábrázolja a piaci keresleti függvényt és jellemezze!

6. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők


Ismertesse a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket!



Ismertesse a termék jelentőségét a fogyasztó szempontjából!



Mutassa be a marketing eszközök hatását a fogyasztói döntésekre!



Ismertesse a fogyasztó jogait!



Magyarázza meg a fogyasztóvédelem lényegét, jelentőségét!
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7. A vállalkozások fogalma, célrendszere, vállalkozási formák


Ismertesse a vállalkozó fogalmát, a vállalkozói tulajdonságokat!



Határozza meg a vállalkozások fogalmát, a vállalkozások céljait!



Mutassa be a vállalkozások alapításának, működésének külső és belső feltételeit,
érintettjeit!



Csoportosítsa a vállalkozásokat különböző szempontok szerint!



Jellemezze a különböző vállalkozási formákat!

8. A termelés erőforrásai és felhasználási lehetőségeik


Nevezze meg és jellemezze a termelési tényezőket, határozza meg szerepüket a
vállalkozások döntéseiben!



Mutassa be a munkamegosztás jelentőségét, fejlődését a termelésben!



Értelmezze az idő szerepét a közgazdaságtanban!



Ismertesse a vállalkozás működése során felmerülő költségek típusait!



Értelmezze a termelői racionalitást!

9. Piaci formák és jellemzőik. A racionális vállalkozói magatartás különböző piaci
viszonyok között


Jellemezze a piaci formákat!



Mutassa be a vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepét az árbevétel
alakulásában!



Értelmezze a profitorientációt!



Magyarázza meg a fedezeti pont jelentőségét a vállalkozások döntéseiben!



Mutassa be a tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami
eszközeit, a versenyszabályozást!

10. A vállalat finanszírozása, a vállalkozás működését és vagyoni helyzetét befolyásoló
tényezők


Mutassa be a vállalkozások finanszírozásának saját és idegen forrásait!



Ismertesse az induló tőke, a pótlólagos tőkebefektetések és az eredmény hatását a
vállalkozások vagyoni helyzetére!



Határozza meg a vállalkozás eredményét befolyásoló tényezőket!



Határozza meg a tőke árát, a kereskedelmi bankok ezzel kapcsolatos szerepét!



Adja meg a hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat, futamidő, fedezet,
jelzálog, sajáterő) tartalmát!

11. A piaci mechanizmus működési zavarai



Mutassa be a vállalat működését befolyásoló „külső környezet” főbb összetevőit!



Adja meg az externáliák fogalmát!



Értelmezze az externhatásokat!



Elemezze az externáliák hatását a vállalkozások életére, különös tekintettel a
környezetgazdálkodás jelentőségének növekedésére!



Értelmezze az újítások szerepét, hatását!
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1. A munka, mint termelési tényező a gazdálkodás folyamatában


Mutassa be a munkaerőt, mint termelési tényezőt!



Határozza meg az emberi erőforrás helyét, szerepét a vállalkozások életében!



Ismertesse a munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő kompetenciákat!



Mutassa be a bérmeghatározó tényezőket, a piaci és a nem piaci erők hatását!



Értelmezze a szociális párbeszéd jelentőségét a munkáltatók és a munkavállalók
között.

2. A makrogazdaság szereplői és a makrojövedelem keletkezése


Ismertesse a makrogazdaság szereplőit és a makrogazdasági körforgást a
makrojövedelem(Y) keletkezése szempontjából!



Értelmezze a makrogazdasági mutatókat, ismertesse számítási módjukat!



Vegye számba a háztartások jövedelmének keletkezési forrásait, annak
felhasználási módjait!



Jellemezze a háztartások megtakarítási attitűdjét, megtakarítási formáit!



Mutassa be a fogyasztás, a megtakarítások, a beruházások közötti makrogazdasági
összefüggést!

3. A modern pénz teremtése és a pénzpiac



Határozza meg a modern pénz fogalmát!



Tegyen különbséget a pénzkeletkezés és a pénzteremtés között!



Mutassa be a pénzteremtés folyamatát, mechanizmusát!



Mutassa be a pénzkímélő eszközök használatát a gyakorlatban!



Adja meg a kapcsolódó fogalmak definícióját (jegybank, bankjegy, folyószámla,
átutalás, csoportos beszedési megbízás, OBA, EBKM, bankkártya, terhelés,
jóváírás)!

4. A munkaerőpiac és a munkanélküliség problémájának elemzése


Határozza meg a munkapiaci szereplőket és jellemezze őket!



Értelmezze a munkakeresletet és a munkakínálatot!



Szemléltesse ábrával a munkapiacot! Értelmezze az egyes munkapiaci helyzeteket!



Adja meg a munkanélküliség fogalmát, mutassa be típusait, mérését!



Értelmezze a munkanélküliségi rátát!

5. Az állam gazdasági szerepvállalásának megjelenése, oka, fejlődési szakaszai, a
gazdasági válságok


Mutassa be az állam gazdasági szerepvállalásának megjelenését a történelmi
fejlődés során!



Ismertesse a klasszikus újratermelési ciklus sajátosságait, a modern állam
szerepvállalásának közvetlen előzményeit!



Ismertesse az állami beavatkozás szükségességét, okát, célját!



Mutassa be az állami beavatkozás eszközeit, ezek hatását a gazdasági szereplők
viselkedésére!



Jellemezze a gazdasági válságokat!

6. A költségvetési politika jellemzői


Határozza meg a költségvetési=fiskális politika fogalmát!



Mutassa be a költségvetés felépítését, egyenlegét!



Térjen ki a deficit finanszírozás módozatára!



Ismertesse a költségvetési politika eszközrendszerét, különös tekintettel az
adózásra (adó fogalma, fajtái)!



Jellemezze a költségvetési politika hatásmechanizmusát, veszélyeit!

Gazdasági ismeretek
12. évfolyam - II. félév osztályozó vizsga témakörei
7. Az infláció és a monetáris gazdaságpolitika jellemzői


Határozza meg az infláció fogalmát, mérését!



Jellemezze az egyes infláció típusokat!



Ismertesse az infláció okait, hatását az egyes gazdasági szereplőkre!



Adja meg a monetáris politika fogalmát, mutassa be céljait.



Ismertesse

a

monetáris

szabályozás

jegybanki

eszközeit,

működésének

mechanizmusát!
8. A nemzetgazdaság külgazdasági kapcsolatai


Mutassa be a kereskedelmi és a fizetési mérleg felépítését és a közöttük lévő
kapcsolatot!



Értelmezze a valutakeresletet és a valutakínálatot!



Mutassa be a különböző valutaárfolyamokat!



Ismertesse napjaink valutáinak árfolyam-meghatározását!

9. A nemzetgazdaság külgazdasági kapcsolatai


Jellemezze a nyitott gazdaságot!



Mutassa be a külpiacra lépési formákat!



Vegye számba Magyarország külgazdasági kapcsolatait!



Mutassa be az EURO jelentőségét!

10. Aktuális gazdasági problémák és megoldási alternatívák


Mutasson be aktuális gazdasági problémákat, adjon rá megoldási alternatívákat!



Vegye számba a munkanélküliség kezelésének lehetséges módjait!



Milyen megoldási alternatívák lehetnek az infláció kezelésére?



Ismertesse

Magyarország

európai

uniós

tagságának

hatását

a

hazai

munkaerőpiacra!


Értékelje a hallgatói szerződések változásának hatását a hazai munkaerőpiacra!

11. A globalizáció


Határozza meg a globalizáció fogalmát!



Mutassa be napjaink gazdasági együttműködésének formáit, az együttműködésből
származó előnyöket, problémákat!



Jellemezze

a

fejlett

és

fejlődő

országok

szerepét

munkamegosztásban!


Értelmezze az Európai Uniót, mint gazdasági integrációt!

a

nemzetközi

